
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, ako máme postupovať v prípade zmeny 
obchodného názvu našej spoločnosti, v prípade potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Vydáte 
nám toto potvrdenie na základe aktuálneho výpisu z OR? Alebo ako máme postupovať?  

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb a 
fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo 
vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje zákon  
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

 
Podľa § 45 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. podnikateľ je povinný hlásiť úradu vždy do 31. 

marca a do 30. septembra kalendárneho roka všetky zmeny údajov v bezpečnostnom dotazníku 
podnikateľa. Táto povinnosť trvá počas doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.  

 
Postup pri zmene údajov v potvrdení o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa  upravuje 

vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti 
a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“). 

 
Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. potvrdenie obsahuje 

a) označenie úradu, 
b) číslo potvrdenia, 
c) identifikačné údaje podnikateľa v rozsahu 

1. obchodné meno a sídlo, 
2. právna forma, 
3. identifikačné číslo organizácie, 

d) uvedenie typu prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam podľa § 1 s uvedením 
príslušného stupňa utajenia, na ktorý je vydané,  

e) identifikácia potvrdenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o postup podľa § 5, 
f)          dátum vydania potvrdenia, 
g) dátum začiatku a skončenia platnosti potvrdenia, 
h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky; to neplatí, ak je 

potvrdenie vyhotovené výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných 
predpisov. 
 
Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu 

potvrdenia, k zmene obchodného mena podnikateľa bez zmeny právnej formy alebo k zmene 
sídla podnikateľa, ktorá nemá vplyv na realizáciu bezpečnostnej politiky v súvislosti  
s technickým zabezpečením ochrany utajovaných skutočností v oblasti fyzickej bezpečnosti a 
objektovej bezpečnosti, úrad na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové potvrdenie, 
ktoré nahrádza pôvodné potvrdenie, s dobou platnosti, na akú je vydané pôvodné potvrdenie;  
v novom potvrdení sa uvedie identifikácia potvrdenia, ktoré sa nahrádza.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky č. 301/2013 Z. z. Vám uvádzame, 
že pri zmene obchodného názvu Vašej spoločnosti, pri ktorej sa nemení jej právna forma, Vám 
úrad na základe písomnej žiadosti držiteľa potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 
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vydá nové potvrdenie, s takou dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné potvrdenie. 
 
Zároveň Vám uvádzame, že podnikateľ je v súvislosti so zmenou údajov v bezpečnostnom 

dotazníku podnikateľa povinný hlásiť úradu tieto zmeny vždy do 31. marca a do 30. septembra 
kalendárneho roka.   

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že toto usmernenie nepredstavuje právne záväzný výklad 
zákonov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.  

 
  
  
  
  
  

 

 

 


